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Újratervezték Szeged
költségvetését

Egyedülálló csomópont
épül az Algyői úton
Hat városrészben lesz biztonságosabb a kerékpáros közlekedés
Hat városrészben teszi biztonságosabbá, gyorsabbá a kerékpáros és a közösségi közlekedést a napokban indult új
projekt, amelyre 1,43 milliárd forint uniós támogatást költ
el és 226 millió forint önerőt biztosít az önkormányzat.

A

munkálatok több helyen kezdődtek meg.
Baktóban az Alkotmány utcát hat méteresre
szélesítik ki a busz- és a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében. Átláthatóbbá, gyorsabbá és biztonságossá teszik

az Algyői út és a Ladvánszky
utca csomópontját.
Gyalog és kerékpárral is
könnyebben át lehet majd
kelni, mondta a körzet önkormányzati
képviselője,
Szécsényi Rózsa gazdasági
alpolgármester. A csomóponthoz eredetileg körfor-

galmat terveztek, de ez is
lassította volna a forgalmat,
ezért korszerű, hazánkban
egyedülálló lámpás-kamerás
megoldás készül.
Újszegeden a kivitelező a
Székely soron, a liget melletti járdán kerékpárutat alakít
ki. Felsővároson a Kis Tisza
és a Tápai utca között, a Bertalan híd tövében is új bicikliút épül.
Folytatás a 4. oldalon

Botka László a közgyűlésen elmondta, úgy sikerült átcsoportosítani 5 milliárdot a költségvetésben, hogy az átlagszegediek ebből semmit nem fognak érezni. Fotó: Iványi Aurél

E

lfogadta a közgyűlés Szeged módosított költségvetését. Az 5 milliárd forintos hiányt, amelynek nagy részét a kormány a járvány ürügyén vonta el az önkormányzattól, úgy dolgozzák le, hogy a cégek
és az intézmények ötezer dolgozója közül
senkit sem kell elbocsátani. A szociális juttatások is megmaradnak; az elvonások elsősorban a kultúra és a sport területét érintik.
– A járvány előtt elkészült a város stabil
költségvetése az utóbbi évek felelős gazdálkodásának és a város dinamikus fejlődé-

sének köszönhetően. Rengeteg fejlesztést
terveztünk. Ehhez képest keletkezett egy 5
milliárdos hiány, aminek a legfőbb oka az
volt, hogy a kormány nemcsak a vírus ellen
harcolt, hanem az önkormányzatok ellen
is – fogalmazott a négy hónap után újra a
díszteremben tartott közgyűlésen Botka
László polgármester. A képviselők döntöttek
az óvodaigazgatóság és a sportigazgatóság
vezetőjének kinevezéséről.

Önkormányzati segítséggel
menekülhet meg
a klebelsbergtelepi posta

A Somogyi-könyvtár fiókjának helyet adó, önkormányzati
tulajdonú, Zentai utcai épületbe költözhet be a klebelsbergtelepi posta. Ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan megtörténhet a költözés, így a postahivatal fennakadás
nélkül továbbra is kiszolgálhatja a helyieket és a környéken
élőket – írta meg a szeged.hu. Fotó: Szabó Luca
Részletek az 5. oldalon

Írásunk az 5. oldalon

Az Algyői úti csomópontot július közepén kezdik el átépíteni a tervek szerint. A buszközlekedés marad, forgalomterelésre kell számítani. Fotó: Iványi Aurél

Hatvan új munkahelyet hozott létre
a Florin a járvány alatt

A

koronavírus-járvány ideje alatt megtízszerezte kézfertőtlenítő-gyártását
a szegedi Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. A cég vadonatúj fertőtlenítőgyárat
is épített az utóbbi hónapokban, amely jelenleg tesztüzemmódban működik, de rövidesen elindulhat a termelés akár hat gyártósoron is.
A Florin a veszélyhelyzet 99 napja alatt
4 millió darab Brado fertőtlenítőszert állított
elő, és összesen 1500 tonnányi fertőtlenítőszerrel járult hozzá a cég a védekezéshez.
A vezetőség mindjárt a kezdetek kezdetén
megértette, hogy lépni kell, hiszen olyan hihetetlen mennyiségű fertőtlenítőszerre lesz
szükség a következő hónapokban, amelyet
a korábbi kapacitással, műszaki háttérrel
képtelenség lesz előállítani.
Bővebben a 2. oldalon Nem csak ötletes felirat: proi terméket gyártanak. Fotó: Szabó Luca

2

Aktuális

2020. július 4., szombat

Hatvan új munkahelyet teremtettek
Hetek alatt épített új fertőtlenítőszer-üzemet a Florin Szegeden a járvány idején

Tűzifa-támogatás
a rászorulóknak

A

z
önkormányzatdén
24 millió forintot biztosít arra, hogy a szociálisan rászoruló családok a hideg beállta előtt tűzifát kapjanak. Erre évek óta pályázni
kell, és a tapasztalatok szerint fokozatosan emelkedik
az igénylők száma. Tavaly 501
pályázat érkezett, és végül
460 igénylő kaphatott egyenként 50 ezer forint értékű tűzifát. Ebben az évben nagyjából
450 család kaphat tűzifa-támogatást.

A pályázati feltételek között szerepel, hogy a háztartásban fával fűtsenek, illetve
hogy tavaly vagy idén az érintett család önkormányzati
támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült, esetleg
más szociális támogatást kapott a várostól vagy a szegedi
kistérség társulása egyesített
szociális intézményén keresztül. A részletes pályázati kiírás
a város honlapján (www.szegedvaros.hu) található.

Szociális bérlakásokra lehet pályázni

Készül a szegedi fertőtlenítőszer az új gyártósoron. Szegedi és megyei vállalkozások példaértékű összefogásának köszönhetően épült meg az üzem. Fotó: Szabó Luca
A koronavírus-járvány ideje alatt
megtízszerezte kézfertőtlenítő-gyártását a szegedi Florin Vegyipari és
Kereskedelmi Zrt. A cég vadonatúj
fertőtlenítőgyárat is épített az utóbbi
hónapokban, amely jelenleg tesztüzemmódban működik, de rövidesen
elindulhat a termelés akár hat gyártósoron is.

A

Florin a veszélyhelyzet 99 napja alatt 4 millió darab Brado fertőtlenítőszert állított elő, és öszszesen 1500 tonnányi fertőtlenítőszerrel járult hozzá a cég a védekezéshez.
A Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
vezetése mindjárt a kezdetek kezdetén megértette, hogy lépni kell, hiszen
olyan hihetetlen mennyiségű fertőtlenítőszerre lesz szükség a következő hónapokban, amelyet a korábbi kapacitással, műszaki háttérrel képtelenség
lesz előállítani.
Barta Attila cégvezető azt mondja,
hogy a szegedi és a megyei vállalkozások példaértékű összefogásának
köszönhetően hetek alatt nőtt ki a földből az az új üzem, amelyben korszerű
eszközökkel, javarészt automatizált
gyártósorokkal egy nap alatt 100 ezer
kis és nagy kiszerelésű Brado fertőtlenítőszert képesek előállítani. Az új
gyártócsarnok a benne lévő keverő- és
csomagolóberendezésekkel, a hozzá

A cég az elmúlt 3 hónapban 15 új terméket
fejlesztett ki, így már
60-féle méretben és csomagolásban kaphatók
a Brado fertőtlenítőszerek.
kapcsolódó raktárral és laborral 1,3
milliárd forintos beruházásban valósult meg, amely összegből 400 milliót
különböző pályázati forrásokból fedeztek.

Nem mellékes körülmény, hogy a
gyártáskapacitás bővítése jelentős létszámnövekedéssel járt a cégnél. Az
új beruházás és a keresletnövekedés
nyomán a Florin 90-ről 150-re emelte
alkalmazottai számát. Ennek is köszönhetően a cégnél összesen 4 millió darab fertőtlenítésre használt eszköz készült a veszélyhelyzet kihirdetése óta.
A Florin a járvány ideje alatt folyamatosan ellátta Brado fertőtlenítőszereivel
az egészségügyi intézményeket, szállított a MÁV-nak, a Volánnak, a BKV-nak,

belevághattak a 2000 négyzetméteres
gyártócsarnok megépítésébe. A komoly
szakmai múltat jól jelzi, hogy 40 éve
készült először Brado márkájú fertőtlenítőszer a Florinban, és a cég már a
járvány kezdetén is a legnagyobb kapacitású hazai fertőtlenítőszer-gyártó
volt. Jelenleg 20 különböző összetételű
kéz-, bőr- és felületfertőtlenítő szert
gyárt a Florin az egészségügynek és lakossági felhasználásra. A cég az elmúlt
3 hónapban 15 új terméket fejlesztett
ki, így már 60-féle méretben és csoma-

Újabb huszonkét felújított szociális bérlakásra lehet pályázni július 10-ig. Ahogy korábban, úgy most is a lakásokat ötéves, határozott időtartamra adják bérbe, a bérlet
ötévenként meghosszabbítható. Az országban egyedülálló bérlakásprogramnak köszönhetően eddig hétszáz
szegedi család jutott önkormányzati bérlakáshoz. A
részletes pályázati feltételeket tartalmazó kiírás az IKV
Zrt. ügyfélszolgálatán (Dáni u. 14–16.) és a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (Széchenyi tér 11.), illetve
az ikv.hu honlapon elérhető. A pályáztatott lakásokról a
www.szegedingatlanok.hu oldalon is tájékozódhatnak. A
pályázatot július 10-én 13 óráig lehet benyújtani az IKV
ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szegedi Nemzeti Színház (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1.)
nyilvános pályázatot hirdet a Nagyszínházában és a Kisszínházában levő művész- és közönségbüfé együttes, de épületenként külön-külön, a 2020/2021-es színházi évadban történő működtetésére.
Pályázati feltételek:
A működtető alapvető feladata a színházlátogatók, valamint a
színházi dolgozók számára megfelelő színvonalú és árral működő büfészolgáltatás nyújtása, a büféknek a színház játék- és
munkarendjének megfelelő rugalmas nyitvatartási idővel való
működtetése, rendeltetésszerű használata, állagának megőrzése.
A pályázó név megjelölésével pályázhat.
A pályázati alapár: a Nagyszínház büféire legalább 175.000 Ft
+ áfa, a Kisszínház büféire legalább 60.000 Ft + áfa összegű
havi bérleti díj.
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított
30 napig tart.
A pályázatot az összességében legelőnyösebb ajánlat nyeri.

– Mindjárt a kezdetek kezdetén megértettük, hogy lépni kell, hiszen olyan
hihetetlen mennyiségű fertőtlenítőszerre lesz szükség a következő hónapokban, ami a korábbi kapacitással képtelenség lesz előállítani – mondta Barta
Attila cégvezető
továbbá köztisztasági cégeknek és
más közületi megrendelőknek, valamint kiskereskedelmi hálózatoknak is.
Barta Attila büszkén mondja, hogy
mindig volt raktáron a szükséges fertőtlenítőeszközökből, igaz, fontossági
sorrendet kellett felállítaniuk a megrendelők között. Természetesen elsőbbséget élveztek az egészségügyi intézmények, és voltak olyan időszakok,
amikor az elkészült fertőtlenítőket a
gyártósorról egyenesen a teherautókba, a kamionokba pakolták.
Ehhez persze az is kellett, hogy
olyan komoly tapasztalatuk legyen a
gyártásban, amelyre alapozva bátran

golásban kaphatók a Brado fertőtlenítőszerek.
Az új üzemben hét hatalmas keverőtartály kapcsolódik a gyártósorokhoz,
amelyekből kettőn már termelni is tudnak a tervezett hatból, és a többihez
még hiányzó gépek is hamarosan megérkeznek. A tesztüzem ideje alatt a különböző hatósági engedélyek beszerzése folyik, így a tervek szerint két héten
belül átállhatnak normál üzemmódra. A
Florin a járvány esetleges elmúltával viszsza tud térni a megszokott rendhez, így
a fertőtlenítőszerekből már minden megrendelői igényt ki tud elégíteni, és egyéb
termékeinek előállítását is újraindította.

Részletes pályázati kiírás:
A pályázaton való részvétel feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, amely 2020. július 6. napjától 2020. július 24.
napjáig térítésmentesen átvehető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27. napján
10.00 óra
A pályázat bontása: 2020. július 27. napján 10.00 óra
A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázat benyújtásának, bontásának helye:
A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójának titkársága (6720
Szeged, Vaszy V. tér 1. III. emelet) munkanapokon 9–12 óra
között
Az eredményhirdetés: legkésőbb 2020. augusztus 3. napján
írásban
A szerződéskötés: legkésőbb 2020. augusztus 7. napján
Az ajánlatkérő Szegedi Nemzeti Színház fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati feltételeket, szabályokat módosítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá, hogy a
nyertes visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést.
Szegedi Nemzeti Színház
ajánlatkérő
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Botka László: Politikai
alapon büntet a kormány

G

ulyás Gergely államtitkár úgy fogalmazott, partnerként tekint a
kormány az önkormányzatokra. Az ellenzék kivéreztetésről beszél.
A Szeged Televíziónak adott interjúban
Botka László polgármester elmondta:
– A tények magukért beszélnek. A
kormányzat a veszélyhelyzetben azzal
kezdte az intézkedéseket, hogy jelentős adóbevételeket, a gépjárműadó és
az idegenforgalmi adó egészét elvonta az önkormányzatoktól. Ezt nehéz
partnerségnek tekinteni. Ráadásul azt
állították, hogy ez csak hozzájárulás
a védekezés költségeihez. Közben a
parlamentben folyik a vita a 2021-es
központi költségvetésről, és abból világosan látszik, hogy nem akarják visszaadni ezeket az összegeket. Sőt, további
pénzeket terveznek elvonni az önkormányzatoktól. Ez azért is megdöbbentő, mert az Orbán-kormány ebben is
szembe megy az európai tendenciával
– jegyezte meg a polgármester, majd
kifejtette:

A polgármester megköszönte a helyi politikusok együttműködését is a járványhelyzetben. Megértették felelősségüket. Fotó: Iványi Aurél
igazodni. Márpedig a költségvetés számokból és tényekből áll.
Botka László hozzátette, ráadásul
ezek az intézkedések nem egységesen
sújtják az összes önkormányzatot, mivel az Orbán-kormány gyakorlattá tette,
hogy egyedi kormányhatározatokkal
több milliárd forintos pluszforrást juttat
bizonyos önkormányzatoknak. Ráadásul gyakran úgy, hogy konkrétan meghatározza a felhasználás célját. Vagyis
az eddigi normatív, azaz mindenkire
egységesen vonatkozó finanszírozást

Hála és köszönet
A szegedieknek a járvány idején nyújtott teljesítményéről a polgármester azt
mondta:
– Hála és köszönet a szegedieknek. Összetartó közösségünk olyan fegyelmezett volt az elmúlt hónapokban, hogy a vírus közel sem tudott olyan súlyos
károkat okozni, mint számos nagyvárosban szerte a világon.
Bár a veszélyhelyzetben a katasztrófavédelmi törvény korlátlan jogköröket ad
a polgármesternek, Botka László, szinte kivételként az országban, nem élt ezzel a jogával, csak a helyzet kezeléséhez elengedhetetlen rendeleteket adott
ki. Minden másról online módon kikérte a képviselő-testület véleményét.

– A német szövetségi kormány
például több mint 80 milliárd eurónyi
támogatást ítélt meg az önkormányzatoknak abból kiindulva, hogy azt a
szociális válságot, amelyet a járvány
okozott, hiszen sok ember elveszítette
a munkáját és segítségre szorul, értelemszerűen az önkormányzatok tudják
a leggyorsabban és a leghatékonyabban kezelni. Ausztriában is döntöttek
az önkormányzatok 10 milliárd eurós
rendkívüli kormányzati támogatásáról.
Ugyanez történt az Egyesült Királyságban is. Tehát Európa többi országában
a partnerség azt jelenti, hogy megbeszélik, kinek mi a feladata. És mert az
önkormányzatok állnak a legközelebb
az emberekhez, ők tudnak a leggyorsabban segíteni, a kormányzat ezekhez juttatja el a szükséges forrásokat.
A Fidesz-kormány pedig ennek épp az
ellenkezőjét tette. Mindaddig, amíg a
politikai adok-kapok és odamondogatás szintjén marad minden, nehéz ki-

Vélemény

Megalázó verseny

A

A közgyűlés előtt a Szeged Televíziónak adott interjút Botka László polgármester. Az állami elvonások miatti
költségvetési intézkedésekről kérdezték. A legfontosabb, hogy a szociális
juttatások megmaradnak.

felváltotta a politikai lojalitást jutalmazó rendszer. Ami nem a polgármestereket bünteti pártállásuk miatt, még csak
nem is az önkormányzatok büntetése,
hanem a választók büntetése. Hiszen
ez azt jelenti, hogy ha egy kormány így
politizál, valójában különbséget tesz a
választók között aszerint, hogy ki melyik politikai erőre szavazott. Márpedig
ez megengedhetetlen egy demokráciában.
Arra a kérdésre, hogy mindent
felülírhat-e a politikai érdek, a polgármester azt válaszolta:
– Ez költői kérdés. Világosan látszik, hogy ez a jelenlegi kormányfő és
a kormány politikájának fontos eleme.
És természetesen nem egyeztethető
össze semmilyen európai demokratikus normával. Nagy kérdés, hogy ezt
a választópolgárok hogyan fogadják.
Úgy gondolom, a tavaly októberi önkormányzati választásokon új helyzet állt
elő, nemcsak a főváros vezetését vet-

te át ellenzéki főpolgármester, hanem
a 23 megyei jogú város közül tíz élére
is nem fideszes polgármester került.
Vagyis az ország felét büntetni nem túl
hatékony politika. Abban bízom, hogy
ezt a Fidesz is belátja.
Ha Szegedre vetítjük a lapzártánkkor még csak tervezetben lévő 2021es központi költségvetést, abból az
látszik, hogy további 2 milliárd forinttal
apad a város bevétele. Szeged likviditása rendben van, az idei 5 milliárdos
elvonás miatt keletkezett problémákat
áthidalják. A kötelező szolgáltatásokat
az önkormányzat tudja biztosítani, az
uniós beruházások önrészét is előteremti. Az önerőből megvalósuló fejlesztéseket viszont csökkenteni kell.
Így az egymilliárd forintosra tervezett
útalapot a felére, 500 millió forintosra
csökkentik. 25 százalékkal csökkentik
a nem kötelező támogatásokat, így a
sport- és a kulturális szervezeteknek
nyújtott támogatást. Nem örül ennek
senki, de a polgármester beszélt kulturális és sportszervezetek vezetőivel,
akik szerint ez a többi nagyvároséhoz
képest még így is nagyvonalú gesztus.
Vagyis a szociális juttatások maradnak, így a tavaly bevezetett iskolakezdési támogatás is, amelyet még lehet
igényelni, és amelyet augusztus elején
fizetnek ki. A városi közszolgáltatások
változatlanok, nem kell elbocsátani az
önkormányzati cégek és intézmények
ötezer dolgozója közül senkit.

Beindul Szeged
A korlátozások közül többet nem
oldott még fel a kormány. Így az
augusztus 20-i hosszú hétvégére
tervez ünnepséget a város a Széchenyi térre, ahol az önkormányzati rendezvényszervező cég
nyereséges programsorozatot és
maximum 2–3 millió forintos tűzijátékot tervez, amely költséget területbérleti díjakból, vagyis nem
közpénzből fedeznek.
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zt írja a nem ideszes kutatóközpont, amelyet Róna Dániel közgazdász-politológus vezet, hogy megfejtették a
Fidesz titkát, azt, amivel már tíz éve sikeresen tematizálja a közvéleményt, és rendre egyben tartja a kétharmadot
nagyjából két és fél millió választópolgár hátán állva. Ez a titok
röviden: kihasználni, hogy a rosszabb helyzetben lévő társadalmi rétegek egymással és nem a virágzó NER-burzsoáziával versengenek.
Rónáék szerint a kevés pénzből élőket kevéssé érdekli Mészáros Lőrinc irreális meggazdagodása; sokkal könnyebb úgy
elviselni a szegénységet, ha rájövünk: vannak még alattunk is
emberek. Persze szerintem mindez a politikai korrektséggel
mindenáron szakítani vágyásból is ered: gyalázni a hajléktalant,
éheztetni a már megalázott menekültet, cseszegetni az elszegényedett cigányságot,
„buzizni” és hasonlók. A mechanizmus végA mechanizmus végtetelenül gonosz: meglenül gonosz: megfogfogni
kisebb
csoni kisebb csoportokat,
portokat, odalökni a
odalökni a vélhetően
vélhetően
többségi
többségi csoportok elé,
csoportok elé, egyegyszerű szavazatterszerű szavazattermemelés, felrúgva minden
lés, felrúgva minden
igaz zsidó-keresztény,
keresztyén és klasszikus igaz zsidó-keresztény,
polgári értéket. Van még keresztyén és klassziegy sor más tényező is, kus polgári értéket.
de most bennünket ez a
verseny érdekel, amely végtelenül megalázó helyzetet teremt:
egymás fürkészését, nézegetését, méregetését a mérhetetlen
felelősséghez képest alulfizetett közegben.
Ez a mechanizmus figyelhető meg a fegyveres testületeknek járó és az orvosoknak járó félmilliónál, illetve a tanároknak
vagy a szociális dolgozóknak járó nagy semminél is. Félre ne
értsen senki, nem akarok fanyalogni, de akarva-akaratlanul is
olvasok a sorok között: a migrációs kampány, az egri várvédőkhöz hasonlított határvédők narratívája nem lett volna hiteles a
rendfenntartók félmilliója nélkül.
A kormány győzelmével végződött koronavírusharc győzelmi jelentései sem állnának meg az orvosok egyszeri juttatása
nélkül. Igaz, nem nettó ötszázezer, hanem nettó háromszázötven, amit, ha valaki elkölt, legalább az ötöde forgalmi adóként
visszavándorol az államkasszába. Valójában az egész összeg a
gazdaságot pörgeti, többszörösen megtérülő befektetés az államnak, profitál belőle a turizmus, a szolgáltatóipar, a kereskedelem, miközben alkalmas a szavazatszerzésre. Sokkal kisebb
teher az államkasszának a ráfordított 70-80 milliárd forint,
mint azt elsőre gondolnánk. Értik már, miért nem akarják az
osztrák orvosbér 55 százalékára emelni az orvosok juttatását?
Ennek valós költsége sem lenne sokkal több évi 280 milliárd
forintnál, miközben a Puskás Aréna és az vizes világbajnokság
együtt többe került. Ki kapja meg a mintegy nettó 350 ezer forintot? Higgyék el, igazán még az érintettek sem tudják pontosan. Kap mindenki? Vagy csak az, aki gyógyított? Beosztásban
kell lenni, vagy elég a jogviszony? Közben az is világossá vált,
hogy a mindenki az valójában csak „mindenki”, a gyógyszerészek nem kapnak mindannyian, az idősotthonokban dolgozó
ápolók sem kapnak, és a klinikák nem gyógyító dolgozói sem
tudják biztosan. Közben egymást figyelik az emberek, ha ő
kap majd, én miért nem kapok, ha nem kapok? Ugye, milyen
megalázó? Ha ön nettó 190–250 ezer forintért hoz életbe vágó
döntéseket valakinek a gyerekéről, édesanyjáról vagy édesapjáról, már minden megalázó.
Eközben a tanárok átlagosan több mint ötvenezer forintot
költöttek arra, hogy a korlátozások idején is taníthassanak. Persze a házi fejlesztések egy része egyébként sem ártott, de fel
sem merült, hogy kapnának valamit. A diákoknak propagandalevelet küld a Főnök, gratulál az érettségijükhöz, és elolvashatják, a kormány milyen fantasztikus. Ezt kitehetik az ablakba, mást nem. Nézhetik ők is egymást.
Cservenák Zoltán
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Egyedülálló csomópont
épül az Algyői úton

Popcornillata van
a binturongnak

Hat városrészben lesz biztonságosabb a közlekedés
Folytatás az 1. oldalról
Az Algyői úti csomópont átépítése a tervek szerint július
közepén kezdődik; forgalomterelésre augusztus második
feléig kell számítani. A Szegedről kifelé közlekedőket a
főútról az azzal párhuzamosan futó szervizútra terelik
a Délceg utca és a Balatoni
utca közötti szakaszon.
• A Délceg utca egyirányú
forgalmi rendje megfordul:
csak az Algyői út felől lehet
majd behajtani, és ez a felújítás után is így marad.
• A szervizút a Délceg
utca és a Balatoni utca közötti szakaszon a felújítás ideje
alatt egyirányú lesz Hódmezővásárhely felé, és tilos lesz
a megállás, a parkolás az útszakasz mindkét oldalán.
• A 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek a
menetrend szerinti buszok kivételével az Algyői úton nem
tudnak kijutni a városból. Ke-

rülőútként ingyenesen használhatják az M43-as autópálya Sándorfalvi út és 47-es
főút közötti szakaszát. A forgalmi terelést ideiglenesen

Az Algyői úti csomópont átépítése
a tervek szerint
július
közepén
kezdődik; forgalomterelésre augusztus második
feléig kell számítani.

Hazánkban kifejezetten ritka emlős a binturong. Fotó:
Szabó Luca
A Szegedi Vadasparkban
idén tavasszal már a tizenegyedik kis binturong született meg. Pedig nem gyakori állat errefelé.

kihelyezett táblákkal jelzik a
Római körút és a József Attila
sugárút, valamint a Brüsszeli
körút és a Csongrádi sugárút
kereszteződésében.
• A Ladvánszky utcából
csak jobbra lehet kikanyarodni az Algyői útra.
• A Hódmezővásárhely
felől a 47-esen érkezők sávterelés és sebességkorláto-

Baktóban útszélesítéssel kezdődtek meg a munkálatok
az Alkotmány utca Völgyérhát utcai végén. Fotó: Iványi
Aurél

A
zás mellett az átépítés ideje
alatt a főúton közlekedhetnek.
• A kerékpárosok a csomópont átépítésének ideje
alatt nem használhatják a
szervizutat a Délceg és a Balatoni utca közötti szakaszon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet tűzifaosztásra
az önkormányzattól szociális ellátásban részesülő háztartásoknak.
Beadási határidő: 2020. július 14.
A pályázati felhívás és nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen beszerezhető a humán közszolgáltatási iroda ügyfélszolgálatán, továbbá a polgármesteri hivatal kirendeltségein.

AKCIÓS
MELEGVÍZMÉRŐ CSERE
Cseréltesse velünk melegvízmérőjét
2020. augusztus 31-ig
az alábbi akciós árakon:
1 db melegvízmérő-csere:
bruttó 12.490 Ft
2 db melegvízmérő-csere:
bruttó 20.490 Ft

Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Időpont foglaláshoz hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

Ezt a szakaszt a Délceg utca
– Balatoni utca, illetve Balatoni utca – Délceg utca útvonalon kerülhetik el.
• A Diadal és a Balatoni utca zsákutcává alakul,
ezekből nem lehet kihajtani a
szervizútra.

gyakorlott binturongszülők, Shien és Tao
újabb kölyökkel örvendeztették meg a Szegedi
Vadaspark dolgozóit, a legkisebb binturongnak pedig egy
ideje a látogatók is örülhetnek. A furcsa nevű binturong
nem közismert, pláne nem
gyakori állat felénk: az európai fajmentő tenyészprogramban tartott délkelet-ázsiai emlősnek nagyjából 160
egyede él Európa állatkertjeiben. Magyarországon kifejezetten ritka, annyira, hogy
Szegeden kívül csak egy másik állatkertben tartják.
Egy ideig azt sem nagyon
tudtuk eldönteni, hogyan ne-

vezzük. Régebben a külleme
miatt nyestmedvének vagy
medvenyestnek is nevezték,
sőt, a medvemacska elnevezéssel is próbálkoztak, a
fogazata alapján a mosómedvefélékhez sorolták, ma
viszont már a cibetmacskafélék családjába tartozónak
tekintik.
A különböző névverziók
közül egyik sem terjedt el
komolyabban, ami nem is
baj, mert a binturong nem
nyest, nem medve és nem
is macska. A binturong az
binturong, bármilyen furcsa
név is ez, és egész biztosan
a legérdekesebb tulajdonsága ennek az állatnak, hogy
az illata a popcornra emlékeztet. Emellett még azért
különleges, mert az emlősök
körében is ritka képessége,
hogy a farkával kapaszkodni
is tud.
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Önkormányzati segítséggel
Újratervezték
menekülhet meg a hattyasi posta Szeged költségvetését
A Somogyi-könyvtár iókjának helyet adó, önkormányzati tulajdonú épületbe
költözhet be a klebelsbergtelepi posta.

H

a minden a tervek
szerint alakul, hamarosan megtörténhet a költözés, így a postahivatal fennakadás nélkül továbbra is kiszolgálhatja a helyieket és a környéken élőket
– írta meg a szeged.hu.
Hattyason állítólag már
tavaly októberben is felmerült
a Váltó utcában található postahivatal bezárása. Az épület
tulajdonosa azonban idén
június elején egyértelműen

jelezte a bérlő Magyar Postának, hogy július végével felmondja a bérleti szerződést,
így két lehetőség maradt:
vagy megszűnik a postai szolgáltatás a településrészben,
vagy keresnek egy másik épületet, ahol üzemeltetni tudják
a hivatalt.
Simon-Fiala Donát, a
városrész
önkormányzati
képviselője a polgármesteri
kabinettel
együttműködve
azonnal elkezdte keresni a
megoldást, amely mostanra
meg is született. A képviselő
elmondta, olyan helyet kellett
találni, ahol a posta kedvező
feltételek mellett tud továbbüzemelni, ugyanakkor egyet-

len másik intézmény működését sem zavarja.
Így az a megoldás született, hogy a Somogyi-könyvtár Zentai utca 31/a alatti
ingatlanába költöztetik a
postát, ugyanakkor a fiókkönyvtárat áthelyezik az
Összefogás Házába, ahol
a jelenlegi kiállítótermet
kapnák meg a könyvtárosok. Simon-Fiala szerint ez
azért is jó megoldás, mert a
posta továbbra is központi
helyen marad, ugyanakkor
a két kulturális intézmény
ugyanabban az épületben
működik ezentúl. A megoldást a közgyűlés megszavazta.

Kedvezményes menetjegyek
a szegedi rendezvényekre

24 vagy 72 órás menetjegyeket az olyan korszerű automatáknál is lehet váltani, mint a
Csanádi utcai. Fotó: Szabó Luca
A járvány miatti korlátozások következtében húsz
százalékra esett vissza a
tömegközlekedést használók aránya Szegeden. Az
önkormányzat kedvezményeket nyújtó akciókkal, illetve az online jegyvásárlás
bevezetésével tenné újra
népszerűvé a közösségi
közlekedést.

A

szeged közgyűlés elfogadta azt a forgalom élénkítését célzó
javaslatcsomagot, amelynek
alapján a július elejétől szeptember végéig több kedvezményt is igénybe vehetnek az

utasok. Az egyik szerint egy
24 vagy 72 órás menetjegygyel hétvégéken két fő is utazhat. A városi fesztiválok idejére pedig újra meghirdetik az
„este hat után egy jeggyel”
akciót. A kedvezmény lényege, hogy az este 6 óra után
vásárolt jeggyel másnap reggel hatig bármilyen tömegközlekedési eszközt igénybe vehet az utas. Ez a rendelkezés
• az újszegedi szabadtéri színpadon megtartott előadások,
• az augusztus 20-i városi ünnepségek napjain (20tól 23-ig),
• a XXIV. Nemzetközi Ti-

Videó készül
Mobiltelefonhoz hasonló testkamerával szerelték fel
a szegedi jegyellenőröket az atrocitások elkerülése
érdekében. Ilyenekből az országos átlaghoz hasonlóan évente egy-két súlyosabb fordul elő. Az eszközök
segítségével könnyebb lesz kivizsgálni az eseteket. Az
utasok személyiségi jogai nem sérülnek; a kamerák felvételei egy zárt szerverre futnak be, 15 napig tárolják,
és csakis a rendőrség nézheti meg.

szai Halfesztivál (szeptember 4–6.),
• valamint a Bortér ideje
alatt (szeptember 16–20.)
érvényes.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, korábban is biztosítottak ilyen vagy hasonló
kedvezményeket az utasok
számára. Most, hogy a járvány ideje alatt kevesebb
bérlet és vonaljegy fogyott,
arra számítanak, hogy a
fesztiválidőszakban sokan
élnek majd a 24 vagy a 72
órás jegy kínálta előnyökkel. A tapasztalatok szerint
turisták és helyiek egyaránt
vásárolták ezeket a jegyeket, amelyek kifejezetten
a spórolást és a felhőtlen
szórakozást segítik. Nagy
Sándor szerint a promóciós
céllal bevezetett kedvezmények hosszú távon kedvezően hatnak majd a szegedi
közösségi közlekedésre, és
az emberek visszatérnek a
buszokra, a trolikra, a villamosokra.

Pedagógusok kaptak életműdíjat

Pedagógus-életműdíjat vett át a közgyűlésen Bálóné Jánosi Veronika, Melega Jánosné
és Halápi Nándor. Fotók: Iványi Aurél
Elfogadta a közgyűlés Szeged módosított költségvetését. Az 5 milliárd forintos
hiányt, amelynek nagy részét a kormány a járvány
ürügyén volta el az önkormányzattól, úgy dolgozzák
le, hogy a cégek és az intézmények ötezer dolgozója
közül senkit sem kell bocsátani. A szociális juttatások
is megmaradnak, az elvonások elsősorban a kultúra és
a sport területét érintik.
– A járvány előtt elkészült a
város stabil költségvetése az
utóbbi évek felelős gazdálkodásának és a város dinamikus fejlődésének köszönhetően. Rengeteg fejlesztést
terveztünk. Ehhez képest keletkezett egy 5 milliárdos hiány, aminek a legfőbb oka
az volt, hogy a kormány nemcsak a vírus ellen harcolt,
hanem az önkormányzatok
ellen is – fogalmazott a négy
hónap után újra a díszteremben tartott közgyűlésen Botka László polgármester.
– Jelentős összegeket
vont el, így a gépjárműadót,
amely Szeged esetében félmilliárdos tétel, és az idegenforgalmi adóból származó
220 millió forintot. És megérezte a város, hogy a tömegközlekedésben ötödére esett
vissza a forgalom, ami 750
milliós kiesést jelent. A kormány által elrendelt ingyenes
parkolás 250 millióval rontotta a helyzetet. De elmaradtak
a bevételek a vadasparkban,
a színházban, a sportlétesítményekben, a rendezvényszervező cégeknél. Ezért arra
kértük a cégvezetőket, hogy

Szécsényi Rózsa gazdasági
alpolgármester munkáját a
Fidesz is elismerte
tekintsék át, a februárban
elfogadott üzleti tervekben
és költségvetésekben melyek azok a kiadási tételek,
amelyeket átmenetileg ki
lehet venni. Ennek megfelelően sikerült ezt az 5 milliárd
forintot úgy átcsoportosítani
a költségvetésben, hogy az
átlagszegediek ebből semmit
nem fognak érezni – tette
hozzá Botka László.

biztosítjuk a város működését, továbbá folytatjuk a tervezett és a már megkezdett
uniós beruházásokat.
A frakciók megemlékeztek a járványkezelésről,
megköszönték a frontvonalban dolgozók munkáját. Ünnepélyesen letették az esküt
a részönkormányzatok megválasztott tagjai. Döntöttek
a klebelsbergtelepi posta
megmentéséről és az SZKT
nyári kedvezményeiről (lásd
önálló írásainkat).
A képviselő-testület személyi döntéseket is hozott.
Mint előző lapszámunkban
megírtuk, lemondott Drégelyi Zoltán, a Szegedi Sport
és Fürdők Kft. igazgatója. A
közgyűlés nagy többséggel
Pappné Nagy Katalint választotta utódjául. Az új vezető jogász és menedzser,
korábban az ÉGÁZ-DÉGÁZ
Földgázelosztó Zrt. szerve-

Életműdíjasok
A hagyományoknak megfelelően a polgármester a
több évtizedes, kiemelkedő pedagógusi, oktatói, nevelői tevékenységekért pedagógus-életműdíjakat is
átadott. Az elismerést kapta: Bálóné Jánosi Veronika, a Szegedi Óvodák Igazgatóságának nyugalmazott
tagóvoda-vezetője, Melega Jánosné, a Béke Utcai Általános Iskola nyugalmazott matematika–kémia szakos tanára és Halápi Nándor, a Kiss Ferenc Erdészeti
Szakgimnázium nyugalmazott igazgatója.

A teendőket is meghatározták. Szécsényi Rózsa
gazdasági alpolgármester
elmondta:
– Minden városi cég és
intézmény
dolgozójának
munkaviszonya megmarad.
Elkerüljük a hitelfelvételt,

zetfejlesztési igazgatójaként
dolgozott. Döntöttek a képviselők a szegedi óvodák
vezetőjének személyéről is:
Bartáné Tóth Mária eddigi
munkáját azzal ismerték el,
hogy újabb öt évre őt nevezték ki az intézmény élére.
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Volt egyszer egy imádságos asszony,
a Tisza túloldalán pedig egy gazdagon termő rét
jainkra szinte teljesen elvesztette
egykori arculatát.

Elhaladt idő – Életek, történetek
a Tisza-Maros szögéből címmel
hiánypótló könyv jelent meg a napokban. Szerzője Kerekes Ibolya
néprajzkutató, aki egyszerű falusi
és tanyai emberek élettörténetein keresztül mutatja be – többek
között – Tápé és környékének
múltját, gazdag néprajzi hagyományait, a település sokszínű
örökségét.

Mocsaras Tápairét
Ez a terület a Tisza és a Maros szabályozása előtt mocsaras, gyékényes terület volt, ahol főként állattartással foglalkoztak a gazdák,
akik a magasabban fekvő területeken építettek maguknak szállást és istállókat. A
terület lecsapolása után kiváló minőségű termőföld
állt a bérlők rendelkezésére,
ugyanis ez a földterület zömében városi tulajdonban volt, így a tápai
gazdák hosszú
távú bérleti
szerződéseket
k ö -

„Kerekes Ibolya tápai, tápairéti,
püspöklelei (maroslelei) földművesek, tanyai bérlők, népi emlékezők, imádságos „szent asszonyok”,
bábák írástudó leszármazottja, aki
írásaiban – részben saját élményeiből, részben a rokonság emlékezéseiből – megidéz egy nem régen eltűnt világot” – írja Ilia Mihály,
a szegedi irodalom és néplélek legendás kutatója annak a könyvnek
az előszavában, amely olyan hagyományokhoz nyúl vissza, amelyek lassan feledésbe merülnének,
ha nem lennének Bálint Sándornak olyan elhivatott követői, mint e
könyv szerzője.

Ha sikerült egy legalább 25 éves bérleti
szerződést megkötni,
már érdemes volt kiköltözni a rétre, így a
folyószabályozást követő évtizedekben elkezdett benépesülni
a terület.
hoz tartozott Örzse, de volt a réten egy tehetősebb család, amely
rokonságban állt az imádságos
asszonnyal. Kószó Palika Ferenc
(1884–1956) kilencéves volt, amikor édesapja, Kószó Imre meghalt.
Édesanyja, Biacsi Anna egyedül
nevelte tovább az öt gyermeket.
A jó minőségű, réti feketeföldön
gazdálkodtak, így rövidesen jó
módban élt a család. Kószó Ferenc
1933-ban a földárveréseken, licitálásokon bérelt földekkel együtt
már összesen 30 holdon gazdálkodott.

Ki volt Palika Örzse?
Kiindulópontja az az egykori tápai
közösség, amelynek tagjai többségében mélyen vallásos katolikusok
voltak, így egy olyan asszony életét idézi fel, aki hivatásának tartotta a vallási szertartások szervezését, levezénylését. Palika Örzsét
valójában Nyinkó Mihályné Terhes
Erzsébetnek hívták. 1894. november 16-án Terhes András és Kószó
Ágnes hatodik gyermekeként látta
meg a napvilágot Tápén. Hogy miért kapta ezt a különleges ragadványnevet, hosszú lenne elmesélni, de aki kíváncsi rá, olvassa el a

Összegyűjtötte a környéken élő kislányokat, megtanította nekik a lourdes-i ájtatosság imáit. Örzsének
saját gyűjteménye is
volt
imádságokból,
amelyet később ki
is adtak hasonmás
nyomtatásban.
könyvet vagy kérdezzen meg egy
ősi tápait, ő biztos el tudja mesélni, ki is volt az a Palika, aki a Kószók meghatározó őse volt a településen.
Már Örzse édesanyja is imádságos „szent asszony” volt, aki
a helyi pap és a káplán legfontosabb segítőjének számított. Kószó Palika Ágnes halála

Kerekes Ibolya tápai, tápairéti, püspöklelei (maroslelei) földművesek, tanyai bérlők, népi emlékezők, imádságos „szent asszonyok”, bábák
írástudó leszármazottja. Fotó: Szabó Luca
után Erzsébet lánya átvette tőle
a feladatokat, így többek között, ha meghalt valaki, őt kérték
meg, hogy menjen virrasztani,
imádkozzon együtt a rokonokkal,
szomszédokkal. Összegyűjtötte a
környéken élő kislányokat, megtanította nekik a lourdes-i ájtatosság
imáit. Örzsének saját gyűjteménye
is volt imádságokból, amelyet később ki is adtak hasonmás nyomtatásban.

Nem egyszerűen hitbuzgó
Férje is teljesen elfogadta, hogy
felesége szinte minden idejét az
egyházi szertartásoknak szentelte. Napközben takarította a templomot, virágokat hozott, rendben
tartotta a liturgikus eszközöket,
textileket. Ő vezette az egyik olvasótársulatot, szervezte az adventi
szálláskeresést, február első napjaiban a lourdes-i kilencedet, a házaknál nagyböjti imákat végzett,

megszervezte májusban a litániákat és a templom előtt álló Nepomuki Szent János-szobor megkoszorúzását,
Nagyboldogasszony
éjszakáján a virrasztást, Szent Mihály, a templom védőszentje napjának ünneplését, Szent Vendel
olvasóját és „zsolozsmáját”, a halottak estéjének imáit és még számos egyéb alkalmat. Úgy is mondhatnánk, hogy önkéntes munkát
végzett, de rá nem egyszerű hitbuzgó asszonyságként tekintettek
a helyiek, hanem egyfajta szentként.
Bálint Sándor nem sokkal Örzse 1966-os halála előtt kezdett
kijárni hozzá, és a nála gyűjtött
néprajzi anyagot több fontos munkájában felhasználta. Az ő élete is
szorosan kötődött a tápai kompon
túli világhoz, amelyet úgy hívnak
a mai napig, hogy a Tápairét. Kerekes Ibolya könyvének második
nagy fejezete ennek a tanyavilágnak a történetéről szól, amely nap-

töttek Szeged önkormányzatával.
Ha sikerült egy legalább 25 éves
bérleti szerződést megkötni, már
érdemes volt kiköltözni a rétre, így
a folyószabályozást követő évtizedekben elkezdett benépesülni a
terület.
A Tápairéten így több száz
ember élt már a 20. század első
évtizedeiben, és a népességnövekedést jól jelzi, hogy volt időszak,
amikor négy iskola is működött a
területen. Később néhány gazda
már saját területet is szerzett, így
ők meghatározó alakjai lettek a
közösségnek. Az itteni gazdák ezer
szállal kötődtek a Tisza túloldalán
fekvő községhez, nemcsak azért,
mert a rokonság ott élt, hanem
azért is, mert a terményt a kompon
szállították át Tápéra, onnan pedig
Szegedre, esetleg távolabbi piacokra eladni.
A korábban említett ősi tápai
családok közé tartozott a Kószó
család, amelynek „Palika” ágá-

Azonban jöttek az 50-es évek, a
Kószó családot osztályidegennek,
más szóval kuláknak bélyegezték, javaikat elkobozta az állam,
a családot pedig kitelepítették a
Hortobágyra. Korabeli levelek, dokumentumok segítségével idézi
fel Kerekes Ibolya a Kószó család
megpróbáltatásait. Az ő sorsukon keresztül mutatja be, hogyan
sorvadt el a virágzó élet a Tápairéten. Először a kollektivizálás,
majd a területeken feltárt kőolajlelőhelyek, végül az 1970-es árvíz
mért súlyos csapást az itteni tanyavilágra. Néhány éve már a tápai
komp sem jár, így a rét megmaradt
lakossága még inkább elszakadt
a Tisza túloldalán lévő rokonoktól,
ismerősöktől, barátoktól. Kerekes
Ibolya könyve mégsem az elmúlásról, a szomorú tanulságokról
szól, hanem arról a hagyományról, amely még mindig fontos szerepet játszik a tápaiak hétköznapjaiban.
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A szegedi Pavlovits Máténak
a segítségnyújtás a hivatása Maliban
Évek óta segíti a világ krízistérségeiben élő embereket, és annak ellenére
élvezi a munkáját, hogy veszélyes országokba szólítja a kötelesség. A 31
éves Pavlovits Máté most éppen a polgárháború sújtotta nyugat-afrikai
Maliban dolgozik, de küldetése végeztével újabb misszióra vállalkozna a
világ egy másik régiójában.
– Több afrikai országban dolgozott már különböző humanitárius
programokban, és úgy tűnik, egy
darabig még ez a küldetés tölti ki
az életét. Mi visz egy szegedi fiatalembert Csádba, Kongóba vagy
éppen Maliba?
– Önkéntesként indult a dolog
hét évvel ezelőtt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Aztán
később szépen, lassan rájöttem,
hogy a humanitárius segítségnyújtás egy szakma, megkerülhetetlen
alapelvekkel és nemzetközi szakmai protokollokkal, izgalmasabbnál izgalmasabb helyeken. Szóval,
amikor ez összeállt a fejemben,
akkor elkezdtem úgy alakítani a
dolgaimat, hogy fel tudjak ugrani
erre a „vonatra”. Akkoriban éppen
felvettek Dániában egy mesterszakra, amely zömmel a nemzetközi jogról szólt, onnan sikerült
bejutnom egy brüsszeli gyakornoki
programba, amely már egy az egyben a jövőbeli munkám felé mutatott. 2016 óta egy olasz humanitárius szervezetnek dolgozom, amely
nagyjából 30 országban van jelen,
és 2018-ban több mint négymillió
embert célzott meg a tevékenysége. A választásom legfontosabb
része az, hogy hiszek abban, van
eredménye annak, amit csinálunk,
és ezek a programok képesek enyhíteni az emberek szenvedésein.
De nyilván nagyon szeretem magát a közeget is. Eljutni például kis
falvakba és helyiekkel beszélgetni
valószínűleg másképpen nem valósulhatna meg.
– 2012 óta kegyetlen polgárháború dúl Maliban. Milyen segítséget tudnak nyújtani egy ennyire
megosztott, etnikailag és vallásilag sokszínű országban az embereknek?
– Maliban jelenleg a húszmilliós
lakosság durván egyötöde szorul
humanitárius segítségre. Ennek a

számnak a felét gyerekek teszik ki.
A krízis súlyosbította a már előtte
is meglévő problémákat, többek
között az élelmiszer-biztonságot
veszélyeztető szárazságból adódó
gondokat, ugyanis egyre rendszertelenebbek az esők, így kevesebb
a termés, ami pedig jelentősen
növeli az ötéves kor alattiak súlyos
alultápláltságát. Jelenleg például az
északi régióban az egészségügyi ellátás száz százalékát humanitárius
szervezetek biztosítják, mert az állam tulajdonképpen képtelen kontroll alatt tartani az északi területeket, amelyeket fegyveres csoportok
ellenőriznek. Ez körülbelül kilenc
Magyarországnyi területet jelent.

Hiszek abban,
van eredménye
annak, amit csinálunk, és ezek
a programok képesek enyhíteni
az emberek szenvedésein.
Pavlovits Máté
Mi jelenleg két szektorban dolgozunk. Az egyik a gyermekvédelem fegyveres konfliktusban, ehhez
az UNICEF biztosít forrást. Például
úgynevezett gyermekbarát tereket
hozunk létre különböző településeken, ahol a konfliktus miatt az
otthonukat elhagyni kényszerült
és traumákon átesett gyerekek el
tudják magukat foglalni játékos
foglalkozások keretében. Ezek a
biztonságos terek alkalmasak arra
is, hogy szociális munkások és pszichológusok foglalkozzanak velük,
és hogy legalább egy kis normalitást visszacsempésszünk teljesen
felbolydult életükbe. De ide tartozik

a fegyveres konfliktus miatt a szüleiktől elszakadt gyerekek ideiglenes
ellátásba helyezése, amíg más szervezetek felkutatják a családjukat.
A másik szektor az alultápláltság, ami 45 százalékban felel a
világban az ötévesnél fiatalabb
gyerekek halálozásáért. A mi tevékenységünk egyrészről a prevenciót
jelenti közösségi szinten, másrészt
az állami egészségügyi rendszert
támasztja meg képzésekkel, gyógyszerrel, egészségügyi felszereléssel.
– Arról lehet olvasni, hogy a
most egymással háborúzó felek
ellentéte már az ókorban elkezdődött. Tényleg ilyen messzire nyúlik
vissza a történelemben ez az ellenségeskedés?
– Afrikában, de a világ más részein is jellemző a földművelők és
az állattenyésztők tradicionális ellentéte. A demográfiai robbanás és
a természeti erőforrások klímaváltozás miatti apadása következtében
egyre több ember létfenntartása
függ egyre kevesebb földterülettől.
Ezeknek a konfliktusoknak van többek között egy erős etnikai háttere,
nem válogatnak az eszközökben,
és képtelenek kilépni a revanslogikából: ennek a következménye,
hogy egész falvakat irtanak ki, és a
dolog nem áll meg.
– Mali egykor francia gyarmat
volt, az egykori gyarmatosítók ma
is ott vannak az országban, hogy
stabilizálják a helyzetet. Sikeres
lehet a politikai rendezés külföldi
közvetítéssel?
– A francia kontingens 2013ban vonult be és szorította vissza
észak felé az iszlamista fegyveres
csoportokat. De jelen van az ENSZ
békefenntartó missziója is, a MINUSMA vagy például az Európai
Unió Kiképzési Missziója többek
között magyar katonákkal, akik
nem harcolnak, hanem a mali fegyveres erők képzésében vesznek
részt. A stabilizáció természetesen
mindannyiunk vágya, de ez pusztán
katonai eszközökkel nem fog menni. A kérdés nyilvánvalóan nagyon
komplex, ezért összetett válaszokra

van szükség, s ennek a humanitárius segítségnyújtás csak egy aspektusa, de strukturális megoldások
máshonnan kell, hogy érkezzenek.
– Voltak úgymond „meleg pillanatok” ottani tartózkodása idején?
– Szigorú biztonsági szabályok
és protokollok szerint dolgozunk,
amelyek állandóan reagálnak az
éppen aktuális helyzetre. A szervezetnek a fővároson kívül négy
bázisa van, ebből kettőben sosem

Pavlovits Máté hamar rájött,
hogy a humanitárius segítségnyújtás egy szakma
voltam, és külföldiként nem is mehetek, tekintve a magas biztonsági
kockázatot. Mopti régióba például
csak az ENSZ által üzemeltetett,
speciális humanitárius légi járattal
tudunk eljutni, de a régió központi
városát már nem hagyhatjuk el, és
ott is maximálva van a tartózkodás hossza. A szabályok betartása
ellenére fennálló magasabb kockázatot elfogadja az, aki ilyesfajta
munkát végez egy ilyen országban.
Mali sem egyszerű, de vannak még
„húzós” helyek, például Jemen vagy
Dél-Szudán.
– Gondolom, a szerettei sokat
aggódnak amiatt, hogy a bolygó
egyik legveszélyesebb térségében
dolgozik. Tényleg adrenalinfüggővé válhat az ember egy ilyen helyen, ahogy azt háborús térségekből tudósító újságírók esetében
szokták emlegetni?
– Egy háborús tudósító első kézből tapasztalja meg a harcokat, míg
én, ha egy ennyire éles szituációban

tálalnám magam a terepen, akkor
valamit nagyon elrontottunk. Az ország középső és északi területein
az emberrablás reális veszély, részben ezért sem hagyhatjuk el külföldiként a nagyobb városokat, és
nem maradhatunk, csak pár napot.
A munka nehézségét többek között az adja, hogy ugyanabban a térben kénytelenek dolgozni a katonai
erők és a humanitárius szervezetek.
Ez rengeteg hivatalos koordinációt
igényel, mert bár a földrajzi tér azonos, a mandátum, a munka módja
és a célok merőben eltérőek. Az
egyik legfontosabb humanitárius
alapelv az, hogy a mi munkánk független katonai, politikai és gazdasági céloktól. Éppen ezért rettenetesen
fontos, hogy megkülönböztessük
magunkat a katonai tevékenységektől, és nagyon világos legyen mindenki számára, hogy mi semlegesen
és pártatlanul, kizárólag a humanitárius szükségleteket szem előtt tartva
végezzük a munkánkat.
– A koronavírus-járvány menynyire befolyásolja az önök küldetését?
– A járvány eléggé megbolygatta az életünket, a futó programjaink egy részét át kellett irányítani a
megelőzést és a kezelést célzó tevékenységek felé, másrészt a lehetőségekhez mérten járványbiztossá
kellett tenni a működésünket. Az
Afrikát érintő nemzetközi előrejelzések elég nagy szórással dolgoznak,
de egyelőre Nyugat-Afrika nem robbant be. Az tény, hogy ezek a társadalmak fiatalabbak a nyugatiaknál,
de az egészségügyi rendszer képtelen lenne megbirkózni a feladattal.
– Ha véget ér a mali küldetés,
folytatni akarja a humanitárius
küldetések sorát? Hol dolgozna
még szívesen?
– Persze, két szerződés között
szívesen kifújom magam itthon, de
pár hónap után már nagyon mehetnékem van. A világban folyó humanitárius munka nagy része Afrikára
és a Közel-Keletre koncentrálódik,
valószínűleg én is errefelé folytatom
Mali után.
Szincsok György
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A hét fotósa lett Szabó Edit a Jólfotózó Jófejeknél

J

úniusban a hét
fotósa lett a szegedi Szabó Edit a
Jólfotózó Jófejek csoportjában, a közösségi médiában. Azt írták
róla: „Edit szinte minden témában otthon
van. Kedvencei a rovar-, a hüllő- és a virágfotók, de láthattunk már tőle portrét,
tájképet, épület- és
streetfotót is. Aktív tagunk, naponta meglep minket egypár jó
képpel. Gratulálunk,
Edit! Te lettél az első
hét fotósa.” A Záridő
– Amatőr Fotósok
csoportjában a Mátrában készült képei
lettek A nap kedvencei.

A Táncosok az Amatőr-Proi Fotósok csoportban szerzett első
helyezést

A katica is lett már a nap képe a Jólfotózó Jófejek csoportban

Vilmos, az erdélyi szénégető fekete-fehér portréja a Heti téma első helyezettje díjat
kapta az Amatőr-Proi Fotósok csoportjában. „Egy jó portrénak érzéseket, hangulatot kell
kifejeznie” – méltatták

A lebegő kérész is díjat kapott a Jólfotózó Jófejeknél

Szabó Edit szitakötőre les Mártélyon. Fotó: Tarsoly Enikő

Segítette és nem büntette az iskolásokat
Szegeden a több mint 100 éve létrehozott gyermekrendőrség támogatta a bajba jutottakat
Egy szegedi kezdeményezés nagy
visszhangra talált Magyarországon az I. világháború legnehezebb napjaiban. Ez az iskoláskorú
gyermekek támogatására alapított úgynevezett gyermekrendőrség volt, amelynek céljai szöges
ellentétben álltak a mai iskolarendőrségre vonatkozó tervvel,
amelynek a diákok büntetése a
célja.

A

Móra Ferenc Múzeum húsz
éve jelentette meg a Studia
Historica sorozatban azt a
kötetet, amely egy bevezetőtanulmány és néhány korabeli forrás
közreadásával mutatja be a Szegedi Gyermekrendőrség történetét. A
kötet szerkesztője, Tóth István (képünkön) történész elmondta: egy
súlyos történelmi helyzetre sikeresen reagált Szeged városa, ahol
1917. május 10-én több társadalmi
szervezet közreműködésével megalakult a helyi gyermekrendőrség.

A történelmi háttérről annyit tudni kell,
hogy a lassan három
éve dúló háború miatt az oktatás szünetelt az országban, az
iskolaépületeket sok
helyen katonai kórházakká alakították
át, így a gyermekek
jelentős része csak
csellengett, felügyelet nélkül pedig
sok helyen bűnbandák alakultak ki,
amelyek sok problémát okoztak a
polgári lakosságnak.
Érdemes felidézni egy esetet,
amelyet a Szegedi Gyermekrendőrség tevékenységéről szóló beszámoló említ meg. Egy pedagógus
egy 7-8 év körüli fiúcskát vett észre
egy eperfán, amelynek leveleit megtépte, ágait néhol összetörte. Szólt
neki, hogy találjon magának más
szórakozást, mire az lemászott, és
amikor biztonságos távolságra került a felnőttől, odaszólt neki, hogy:

„Ögye mög a fene a
szád, komisz rendőr,
azt hiszed, hogy félek
tőled?”
Tóth István kutatásai szerint mintegy
2000 gyerek csellengett akkor az utcákon
Szegeden,
sokszor
bandákba verődve,
valahogy úgy, ahogy a
Valahol Európában című filmben ábrázolják a jelenséget a II. világháború
után. Az egyik megoldás az volt, hogy
újraindítják az oktatást, ami meg is
történt, ám a gyermekeket vissza
kellett integrálni abba a közegbe,
ahonnan kiszakadtak két évvel korábban. Ezt a feladatot vállalta a
Szegeden létrehozott gyermekrendőrség, amely igen hatékony munkát
végzett.
Ennek bizonyítéka az a beszámoló, amelyet Kádas György gyógypedagógus, tanár, a Szegedi Gyermekrendőrség titkára tett közzé 1918-ban.

Először leírja, miért volt szükség a
szervezet létrehozására: „Az apa a
harctéren, vagy elesett, legjobb esetben fogságban van, esetleg súlyosan rokkant, az anya kenyérkereső
munkában. A hiányos vagy teljesen
hiányzó felügyelet mellett levő, a hiányos családi és iskolai nevelésben,
oktatásban részesülő gyermekek és
fiatalkorúak fokozott mértékben jutnak a züllés útjára.”
A gyermekrendőrség munkatársai ezért felmérték a családok körülményeit, és segítséget nyújtottak
ott, ahol szükség volt rá. „Meg kell
látnunk azt is, hogyan él az anya?
Van-e megfelelő tápláléka, ruhája,
szeretetteljes környezete a gyermeknek, fiatalkorúnak? Hogyan folyik
nevelése és iskolai oktatása? Amíg e
kérdéseket meg nem oldjuk, a gyermekvédelem problémája is megmarad örökös problémának” – írja
Kádas.
A Szegedi Gyermekrendőrség
tehát inkább családvédelmi fel-

adatokat látott el, semmint büntette volna a gyermekeket. Abból
indult ki, hogy a háború okozta sebeket csak a következő generáció
tudja begyógyítani, ezért mindent
meg kell tenni azért, hogy a gyerekek visszatérjenek az iskolapadokba, illetve hogy az elszegényedett,
sokszor csonkán maradt családok
minden segítséget megkapjanak
az újrakezdéshez.
A szegedi kezdeményezés olyan
sikeres volt, hogy Szombathely néhány hónap múlva megszervezte a
saját gyermekrendőrségét, aztán
pedig sorra csatlakoztak újabb városok, így Aradon, Győrben, Temesváron, Brassóban, Nagyváradon és
Budapesten is megkezdték működésüket a gyermekrendőrségek.
A háború befejezése után ezek a
szervezetek beleolvadtak a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesületébe, így Szegeden
is ez vette át a gyermekrendőrség
korábbi feladatait.
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Postabontás
Élet vagy halál?

A

koronavírus megjelenése és terjedése olyan tükörképet
állított az emberiségnek, amit már nehezen viseltünk.
Ami pár éve még csak néhány értelmiségi neurotikus riadalmának tűnt, most abszolút érintésközelbe került.
A világválság és -járvány s annak gazdasági hatása alkalmasint teljes káoszhoz, kormányzati tehetetlenséghez vagy egy
szükségállapotot kihasználó önkényuralomhoz is vezethet. Magyarországon például, ahol egy ravasz és tapasztalt önkényúr
magára szervezte nemcsak a politikavezérelt centrális tekintélyuralmat, hanem zsebre rakta a gazdaságot is. Úgy addig,
hogy kizárólag a szükségállapot és a gazdaság felett egyedül
hatalmat gyakorló autokrata mozgatja ma már a rendszert.
Válságos időben alapvetés a nadrágszíj megszorítása, de
a veszteségek csökkentése érdekében a legritkább esetben
szoktak nyereséges ágazatokat eladni. Márpedig a Balatoni
Hajózási Zrt. igencsak sok kelendő portéka felett rendelkezik.
Megannyi milliárdokat érő, közvetlen Balaton-parti ingatlant,
illetve igen nagy és biztos bevételt garantáló vitorláskikötőket
akart áruba bocsátani. Evidens hát, hogy mindez a NER-oligarchák közül többnek is felkeltette az érdeklődését. Nem új keletű dolog, hogy a hasonló döntések olyan politikai számítást sejtetnek, amivel a „nemzeti keresztény” álruhában járó országlás
évek óta gyalulja a vele egyet nem értőket. Ugyanakkor a járvány keltette veszélyhelyzetre hivatkozva szórt ki kormányunk
tízmilliárdokat a megszokott baráti köröknek. Egy pillanatig ne
higgyék, még csak véletlenül se, hogy az imént emlegetett tízmilliárdokból a szegényeknek jutott volna akár egy garas is!
Persze normális politizáláshoz normális hatalomgyakorlás
is kellene, és azokkal a hatalomgyakorlási módszerekkel, amelyeket tíz éven át alkalmaztak, mielőbb fel kellene hagyniuk. Az
ellenzék fő célja tehát rendületlenül az, hogy minél előbb és
főleg minél kevesebb áldozattal és gazdasági veszteséggel essünk túl a bajokon és a nehézségeken. Annál is inkább, mert
most nagyobb a tét, mint hogy hatalmon maradjon bármelyik
párt is.
Ezért túlzás nélkül állíthatom: nincs drágább az emberi életnél.
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Egy kép,
két mondat

A zsinagóga biblikus kertjében járt olvasónk, Mihály Orsolya Éva. Levendulát is látott

Soros György és Orbán Viktor kibékülnek, hogy közös erővel virágoztassák fel Magyarországot, amiért jutalmul a Paradicsomba jutnak a Nemzeti konzultáció műtermében drMáriás képén

Nem kell zsindely a háztetőre

A

múlt mélységes mély kútjából,
kora gyermekkorom emlékei közül bukkant fel ez a kifejezés.
Amikor felnőttek a gyermekek számára nem kívánatos témákról akartak beszélgetni, akkor mondták, hogy „zsindelyes a háztető”, és mosolyogva játszani küldtek bennünket.
Valahogyan olyan érzéseim támadnak, hogy vagy zsindely nőtt a házaink
tetejére, vagy én, talán mások is, gyermekek lettünk. Furcsán érzem vagy
érezhetjük magunkat, mert úgy tudjuk
és érezzük, hogy tisztességgel ledolgoztuk életünket, tettük a dolgunkat
a magunk helyén. Felnőttek lettünk,
felelősök magunkért, családunkért,
munkahelyünkért és országunk boldogulásáért.
Szüleink előttünk újjáépítették a háborúban lerombolt országot, és senyvedték a Rákosi Mátyás és Gerő Ernő
nevével fémjelzett önkényt. A népfelkelés elsöpörte őket, de a megszállás
árnyékában felnövő diktatúra megmaradt. Ez már a mi nemzedékünk történelmi olvasókönyve. Mindenki számára van benne egy lap vagy legalább egy
szócikk.
Emlékszünk az Európát elválasztó
„vasfüggönyre”, a háromévenkénti vízumra a maga 25 dollárjával. Boldogok
voltunk az NDK-sokat átengedő soproni határbontáskor, mert a pirkadás
fényét láttuk benne. Kitörő örömmel
üdvözöltünk a szovjetek kivonulását, a
szabad Magyarország megszületését.
Ismét egységes és boldog lett a nemzet!
Valami mégis másként történt. Felelőtlenül és ostobán, buta és hazug
ideológiával igazolva széthordták az
országot az ügyesek. Oda lett a kolhozoknak kikiáltott, európai hírű mezőgazdaságunk, pedig egész Európa
gazdatársadalma figyelte a bábolnai
gazdaságot és a mindszenti, a szentesi, termálvízzel fűtött fóliás kertészeteket. Hamis szöveg volt az állandóan
ismételt „kolhoz típusú tsz-ek” harsogása, mert akkor már agrármérnökök,
közgazdászok és jogászok irányították
a jó gazdaságokat.

Megszűnt közben a nemzet boldog
egysége. Pártharcok, a hatalomért, a
koncért való marakodás mételye borította ránk átkos ködét. A köd pedig
egyre sűrűbbé válik. Megéltük a nemzet két részre osztását: a kormányzó
pártok által vezetett Én-re és Mi-re,
valamint az ellenzéket alkotó Te-re és
Ők-re. El is hangzik gyakran ez a tétellé váló szörnyűség: az ellenzéket be
sem kellene engedni a Parlamentbe,
az ülésteremben pedig a „133 bátor
ember” viseli gondját az országnak a
járványban.

El is hangzik gyakran ez
a tétellé váló szörnyűség:
az ellenzéket be sem
kellene engedni a Parlamentbe, az ülésteremben pedig a „133 bátor
ember” viseli gondját az
országnak a járványban.
Minden idegszálunk tiltakozik ellene! Magyarország nem lehet hárommillió nemzettag és a többi, oda
nem tartozó, kitagadottnak, tehát már
hontalannak (?), lényegében csak
mellékesen létezőnek is tekintett, de
leginkább robotolónak és adófizetőnek tartott ember – mint a páriák és a
rabszolgák országa!
Talán ezért kell rabszolgatörvények
megszorításai alatt dolgoznunk egyre
többet és egyre kiszolgáltatottabban?
A munkaalapú társadalom eszmevilágában csak a világ bérrabszolgái,
beszélő szerszámai lehetünk. Nem
kívánják használni talán a legfinomabb és a legbonyolultabb anyagot, a
teremtő, az alkotó emberi agyat? Ha
igen, akkor miért nem a tudásalapú
társadalmat építjük? Azt csak „árokásásra”, a gazdaság, a tudomány, a kultúra átírására, átszervezésére, lényegében abszolút birtoklására érdemes
fordítani?
Az emberiség történetében még
minden erre irányuló törekvés szégyenletesen megbukott. Az emberiség
közös kincse a tudomány, az okta-

tás, a technológia, a jog az emberhez
méltó élethez. Ezt gyakran rágcsálják és nyesegetik, de az idő mindent
helyére tesz és begyógyít. Most a
„133 bátor ember” és a „törzs” vezényelte, járvány feletti első győzelem
mámora zeng. A többiek a vírus pártján álltak!
Az Európai Unióban „liberálfasiszták” fenekednek ránk, plusz még Soros György is, meg sem említve a migránsokat, Gyurcsányt, meg a „kilenc
hónapja szerencsétlenkedő” főpolgármestert. Az ország népéről pedig
mély a hallgatás. Nem tettek semmit
a vész hírére? Csak ültek báván, és
elfogadták az „igazak” gyors, pontos,
szakszerű és emberséges, ráadásul
gazdag tetteit és adományait. „Csak
hódolat illet, nem bírálat!” – mondja az
Úr (Az ember tragédiája). Talán visszhangos a Világegyetem, hogy a szférák zenéje helyett mintha ezt hallanók
néha? Talán csak úgy vélem…
De a „zsindely van a háztetőn” emlegetése már nem időszerű. Nyolcmilliót meghaladó számú felnőtt és értelmes választópolgár tekinti hazájának
országunkat. Mindannyian szeretik
hazájukat, szerte a nagyvilágban élő
nemzettársaikat. Vállalják ezeréves
történelmünket, szeretik csodálatos
kifejezőerővel rendelkező magyar
nyelvünket. Szeretik honfitársaikat. Él
bennük az összetartozás és a szolidaritás mindenen átívelő ösztöne. Meglévő emberi gyarlóságaink és eltérő világlátásunk is csupán másodlagosak,
nem adnak alapot semminemű gyűlölködésre. Ebben a hazában mindannyian egyenlő mércével mért magyar állampolgárok vagyunk. A Függetlenségi
Nyilatkozat, az ENSZ alapokmánya, az
EU-alapokmány és a mi nemzeti alaptörvényünk is ezt erősíti.
Aki mást mond ma, rosszul tudja!
Nézzen utána, és korrigáljon, mert nevetségessé válik. Ez a lényeg. Egyenlő
jogokkal és kötelességekkel bíró állampolgárok vagyunk, nem kell zsindely a háztetőre.
Zenei József
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Regionális liga jöhet
a Pick számára?

Sportmix
BL-GYŐZTES BUDAÖRSÖN.
A másodosztályú Budaörsben
folytatja pályafutását Bódi Bernadett 141-szeres válogatott
kézilabdázó. A Győri Audi ETOtól távozó, 34 éves, szegedi
szélső hároméves szerződést
írt alá. Érdekesség, hogy a Budaörs edzője a szintén szegedi
Buday Dániel lett a közelmúltban. Bódi a váltást azzal indokolta, hogy az ingázással töltött
évek után szeretett volna közelebb lenni a családjához úgy,
hogy a kézilabdát se kelljen feladnia. Hozzátette: tudása legjavával kívánja segíteni a csapatot, hogy feljussanak az élvonalba. Bódi 2002 tavaszán játszotta az első mérkőzését a győriek
felnőttcsapatában, majd két
időszak alatt összesen tizenhárom szezonon keresztül erősítette az ETO-t. Egyaránt hét alkalommal nyert bajnokságot és
Magyar Kupát, négyszer pedig
Bajnokok Ligáját.
MEGVAN A BAJNOKI KIÍRÁS. A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége kialakította a felnőttcsapatok várható
versenykiírását. Ezek közül az
egyik jelentős változás, hogy
a féri élvonalban két részre
osztották a mezőnyt: a tavalyi
eredmények alapján hét csapat az Extraligában, hét pedig
az NB I. Ligában lép pályára,
a Vidux-Szegedi RSE az utóbbiban lesz érdekelt. Az alapszakaszban a csapatok három
fordulót játszanak, ezen felül
csatlakozik hozzájuk a iú utánpótlás-válogatott, amellyel kétszer mérkőznek meg. Ezt követően rendezik a kvaliikálókör
mérkőzéseit. A Vidux ellenfelei az NB I. Ligában az utánpótláskorú nemzeti csapat mellett a Szolnok, a MÁV Előre, a
Sümeg, a Dág, a Kistext és a
MEAFC-Miskolc lesznek. Az
SZRSE az első mérkőzését várhatóan szeptember 20-án, vasárnap játssza.
ORSZÁGOT
VÁLT
AZ
EXSZEGEDI YOUNGER. Távozik az FTC-Telekomtól, és
ősztől az olasz Pro Reccóban
folytatja pályafutását Aaron
Younger. Az ausztrál vízilabdázó Magyarországon előbb
a Szegedben, majd rövid horvátországi kitérő után Szolnokon játszott, az utóbbi csapatban vált világsztárrá, magyar bajnokságot, Magyar Kupát és BL-t nyert. A 28 éves
klasszis 2018-ban szerződött
Szolnokról a Fradihoz, amelylyel két év alatt mindent megnyert klubszinten. Aaron Youngerrel tart Olaszországba szegedi felesége, Anna, valamint
kisiuk, Rusty is.

Rangos szavazáson lett második Rosta Miklós

A
A medencéből kiszáll, csapatmenedzserként azonban bizonyíthat Juhász Zsolt. Fotó:
vizipolo.hu

Visszatér Szegedre Juhász Zsolt
Csapatmenedzserként és utánpótlásedzőként folytatja
Visszatér a szegedi pólóéletbe a korábbi közönségkedvenc Juhász Zsolt,
aki azonban az élsporttól visszavonul, ehelyett
csapatmenedzserként és
utánpótlásedzőként kezd
új karriert. Közben kiderült
az is, melyik nemnek mikor
kezdődik majd az új idény.

E

ldőlt, hogy július 25én és 26-án indul a
2020–2021-es szezon a Szegedi Féri Vízilabda
Csapat Kft. számára, ugyanis a Magyar Kupa első körét
rendezik ebben az időpontban. A sorsolást július 10-én
tartják, ekkor derül ki, hogy
a gárda melyik négyes csoportba kap besorolást a negyedik kalapból. A nők sorozata 27-én és 28-án rajtol, itt
a sorsolás is megvolt: a Szeged SZTE a B csoportba ke-

rült a Dunaújváros, a BVSC,
a III. Kerület és a Honvéd
mellé. Ami a bajnokságokat
illeti: a féri OB I. augusztus
29-én, a női élvonal szeptember 26-án indul.
Közben a Szegedi Férfi
Vízilabda Csapat Kft.-nél sorban érkeznek a bejelentések. A legjelentősebb, hogy
visszatér a klubhoz a korábbi közönségkedvenc Juhász
Zsolt, igaz, már nem játékosként, hanem csapatmenedzserként, emellett az Szegedi Vízipóló Suli (SZVPS)
serdülőinek mestere is lesz.
– Kezdem a legfontosabbal: befejezem pályafutásomat, nem folytatom tovább
az aktív játékot. Nagyon
szép időszakot tölthettem el
játékosként, de most olyan
lehetőséget kaptam szeretett csapatomtól, amellyel
élni szeretnék. Július 1-jétől

csapatmenedzserként dolgozom, illetve az SZVPS serdülőinek szakmai munkáját
irányítom. Komoly kihívások
előtt állok, de hatalmas motivációval, tervekkel érkezem. Van bennem drukk, de
kiben ne lenne akkor, amikor visszatér sportolói sikereinek helyszínére – nyilatkozta a klub honlapján a 35
éves Juhász, aki 2014-ben a
Szeged sportolója címben is
részesült.
Ami a keretet illeti, fokozatosan mutatja azt be az egyesület. Több új játékos érkezik,
közülük lapzártánkig négyet
jelentettek be: három idény
után visszatért Szegedre Sánta Dániel, valamint szintén
Egerből érkezik a csapathoz
Kürti Dominik, mellettük Horváth Zsombor Pécsről, Tóth
Gyula pedig a Honvédtól szerződik Szegedre.

koronavírus-járvány
okozta kihagyás miatt
gyengül a magyar bajnokság színvonala, vélekedett
Szűcs Ernő Péter, a MOL-Pick
Szeged féri kézilabdacsapatának elnöke a DIGI Sporton.
A klubvezető beszélt a játékosok vírushelyzet alatti izetéscsökkentéséről és arról is,
hogy érdemes lenne létrehozni egy regionális ligát a környező országokkal.
– Amíg nincs vakcina és
bármikor jöhet a vírusjárvány
második hulláma, a nézők kézilabda iránti érdeklődését regionális ligával lehetne fenn-

Rosta a fiatalok
elitjében
A második helyet szerezte meg a handball-planet.com szakportál szavazásán a
szegediek játékosa,
Rosta Miklós, így a világ második legjobb
fiatal beállója lett. A
szurkolók posztok szerint szavazhattak, és
Rosta, valamint a portugál Luís Frade között
alakult ki nem mindennapi
küzdelem.
Végül Frade nyert: a
Sporting játékosa 114
szavazattal előzte meg
a 3208 voksot gyűjtő
szegedit.

tartani – osztotta meg ötletét
Szűcs. A klubvezető szerint
a szegedieknek rosszul jött
a bajnokság felfüggesztése,
ugyanis a tavaszi szezonban a
csapat kiválóan játszott, de a
járvány elleni védekezés miatt
egyetért a hazai sorozat berekesztésével, a Bajnokok Ligája-szerepléssel kapcsolatban
pedig elmondta:
– Tavasszal komoly esélyünk lett volna bejutni a Final
Fourba, de ezen már felesleges keseregni.
A klubelnök arról is beszélt, hogy a játékosoknak
a járványhelyzet alatt közös
megegyezés után végül 25
százalékkal
csökkentették
a fizetését. A játékosügynökökről is szót ejtett a járvány
kapcsán.
– Nem ajánlották fel azt a
segítséget, amit ilyenkor elvár
egy klub – mondta Szűcs. A
Pick július 27-én kezdi meg a
közös felkészülést a szezonra.

Rostára 3208 szurkoló
szavazott. Fotó: MOL-Pick
Szeged

Rangos sporteseményeknek ad otthont Szeged
Előbb a szenior fallabdázók, majd az élvonalbeli tollaslabdázók ob-ja érkezik a Squash Clubba
Két országos megmérettetést is rendeznek a szegedi
Squash Club Szabadidőközpontban: a tollaslabdázók
csapatbajnokságának rájátszását szeptember 19-én
tartják, a fallabdázók szenior ob-ja augusztus utolsó
hétvégéjén lesz a Kenyérgyári úti létesítményben.

E

gyetlen lépésre áll
fennállása legnagyobb
sikerétől a Goodwill
Pharma Tisza Tollas SE,
amely megnyerte az első
osztályú csapatbajnokság
alapszakaszát, így a rájátszásban az aranyéremért
csak meg kell tartania az
előnyét két riválisával, a címvédő pécsi Multi Alarm SEvel és a Fehérvár BSE-vel
szemben. Ennek lehetősé-

gére azonban március óta
várnak a szegediek, hiszen
éppen az utolsó játéknap
hetében léptek életbe a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések, ezért el kellett halasztani az eseményt. A Magyar
Tollaslabda Szövetség kiírta
az új dátumot, így szeptember 19-én dőlhet el az érmek
sorsa.
– Magyar bajnokunk már
lett ebben az évben, férfi párosban Kereszti Zoltán ért
fel a csúcsra, utánpótlásban
csak azért nincs érmünk,
mert az összes ob elmaradt.
A csapatbajnokságban is remek esélyünk volt az aranyra, ám úgy alakult, hogy
várnunk kellett. Most megvan az időpont, ehhez hozzátenném, reméljük, hogy

a járványnak nem lesz második hulláma, így nem kell
ismét halasztani. A gyerekek
edzenek, motiváltak, bízunk
bennük – fogalmazott Pápai
Miklós klubvezető, hozzáté-

ve, a hazai pálya és a közönségük támogatása jó esélyt
teremthet a sikerre.
A Squash Club Szabadidőközpont a fallabdának is
bázisa, ebben a sportágban

Bálint Máté hazai pályán lehet bajnok a szegedi csapattal. Fotó: Squash Club Szabadidőközpont

a Gosztonyi István szenior országos bajnokságnak adhatnak otthont augusztus 29-én
és 30-án. A torna a résztvevők számát tekintve jelentősebb, mint a hagyományos
ob, ráadásul több szegedi is
ütőt ragad.
– Sok országos esemény
zajlott már a klubban, örülök, hogy egy újabbnak is helyet adhatunk. Mindenki ki
van éhezve a játékra, biztos,
hogy kiváló mérkőzéseket
láthatunk majd. Ez egy igazi dzsembori lesz, rengeteg
más programmal is készülünk. Ilyenkor a sport már
nemcsak a győzelemről szól,
hanem arról is, hogy az ember élvezze az életet. Ehhez
igazodva szervezzük meg a
szeniorok versengését – tette hozzá Pápai.
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Programok
ÚJRANYITOTTAK A KÖNYVTÁRAK
Ismét fogadja olvasóit a Somogyi-könyvtár és iókhálózata. Július 6-tól pedig teljes szolgáltatásukkal állnak
a látogatók rendelkezésére.
Ugyanakkor a Dóm téri központi épületben nyári nyitvatartás lép érvénybe július
6-án: az intézmény hétfőn,
kedden, szerdán és pénteken 10 és 18, csütörtökön
13 és 18, szombaton pedig
10 és 16 óra között látogat-

ható. A raktári szolgálat a
harmadik emeleti olvasóteremben hétfőtől péntekig
17 óráig vehető igénybe. Az
alagsori közösségi tér szintén július 6-tól lesz ismét
nyitva, és számítógép-használatra (beleértve az Internet-Teret is), illetve a gyermekkönyvtárban mesehallgatásra és társasjátékozásra is ekkortól lesz lehetőség.
BELVÁROSI MOZI
A mozi ismét várja nézőit. Az

aktuális műsor a belvarosimozi.hu oldalon elérhető. A
következő héten műsoron:
A mi Kodályunk
A 20. század korszakalko-

tó zenetudósa előtt tisztelegve A mi Kodályunk című,
rendhagyó dokumentumilm
Kodály kevéssé ismert iatalkorát dolgozza fel két kimagaslóan tehetséges iatal muzsikus szemszögéből,
egy 1910-es szerzői estet állítva középpontba. A szokatlan formanyelvű, zenei betétekkel gazdagon átszőtt
alkotásban a hagyományos

ismeretterjesztő ilmektől eltérően minden a zenészek
párbeszédeiből derül ki. Kodály írásai belső monológként hangzanak el Kaszás

Gergő színművész előadásában, emellett archív rádiós anyagok felhasználásával
megszólalnak pályatársak
és tanítványok.
Zárójelentés
Stephanus professzort váratlanul nyugdíjazzák. A doktor még nem szeretne elszakadni hivatásától, így elbúcsúzik kórházi kollégáitól,
hazaköltözik szülőfalujába,

és – a helyiek nagy örömére – körzeti orvosként kezd
dolgozni. Fiatalkori szerelme
és gyerekkori legjobb barátja viszontlátása megérinti a
biztonságos környezetéből
kiszakadt doktort, ám a faluban nem csak pozitív élmények érik: olyan kisstílű és
ártalmas politikai csatározásokba is belekeveredik, amelyek nem engedik meg, hogy
belefeledkezzen a múltidézésbe vagy egy új élet gondolatával kísérletezzen. Stephanus a saját kárán kénytelen megtanulni, hogy a múlt
kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz a
jelennel. A főbb szerepekben: Klaus Maria Brandauer,
Eperjes Károly, Stohl András,
Udvaros Dorottya.

edzések miatt a medencék
pályabeosztásáról érdemes
előre tájékozódni a szegedsport.hu oldalon.
SZIKSÓSFÜRDŐ STRAND
A strand hétköznapokon és
hétvégén is reggel 8-tól este
8-ig várja a családokat.

ÚJSZEGEDI SPORTUSZODA
Hétköznapokon reggel fél
6-tól este 10-ig, ünnepnapokon és hétvégéken reggel 6 és este 10 óra között
tart nyitva a létesítmény. Az

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi Moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését,
valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: július 8. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A vár katonái alakították ki az újszegedi ligetet. A nyertes: Munkácsi Kitti. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Nagyon unhatja a munkáját a héten, s ezt kollégái,
főnökei is észrevehetik. Inkább vegyen ki egy-két nap
szabadságot, és utazzon el
pihenni a családjával vagy a
párjával.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Ha mostanra sikerült tisztáznia magával, mit akar
elérni, a munkában csapata
vezető személyiségévé válhatott. Ha előléptetésre vágyik,
legyen türelmes. Közben ne
hanyagolja el szeretteit!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Előfordulhat, hogy nem
élvezi a közös munkát
kollégáival. Ha így van,
legalább próbálja eltitkolni, különben népszerűtlen lesz. Amikor a párja hibáira gondol, ne
feledkezzen meg a sajátjairól!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Most akkor lehet sikeres
az élet minden területén,
ha az eddiginél nagyobb
empátiával viszonyul az
önt körül vevő emberekhez. Ne
telepedjen rá kedvesére vagy
reménybeli párjára, az nem
vezet jóra.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Hajlamos
lehet túlhajtani magát
a munkában, amitől
alaposan elfáradhat. Ha meg
akarja őrizni a családi békét,
kérjen türelmet szeretteitől, és
minél előbb lassítson, aludja ki
magát.
SZŰZ
(VIII.
23–IX.
22.) Munkájával megbecsülést vívhat ki, sőt
jutalmat is kaphat.
Ez persze nem változtat
azon, hogy másra nem marad
ideje. Oktalanság volna azért
haragudnia szeretteire, mert
nekik sincs idejük önre.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Ha szereti a munkáját, most olyan intenzitással dolgozhat, ami
akár előléptetést is hozhat
önnek. A szerelem is rátalálhat
önre, de egy rövid, romantikus
kaland biztosan kialakulhat.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI.
21.)
Hatalmas
energiával vetheti bele
magát a munkába, és
szüksége is lesz a lendületre,
mert rengeteg feladatot kaphat.
Magánéletében gyengédségre
vágyhat, de válogassa meg,
kitől fogadja el.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) A várt nagy változás talán a jelenlegi
munkahelyén történik,
s talán éppen most.
Elkezdhetik értékelni a teljesítményét, ami fizetésemelést is hozhat. Közben
családját is ügyesen összetarthatja.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Munkájában sok terhet tehetnek önre, a
feladatok
elvégzése
megterhelő lehet. Amint
teheti, vegyen ki szabadságot. Egyetlen nap is csodát
tehet, főleg, ha megenged
magának ennyi lustálkodást.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Ha mostanában keményen dolgozott, főnöke örülhet ötleteinek, és még inkább
megbecsülheti önt. Magánéletében konfliktusok alakulhatnak ki, ám ezek őszinte
beszélgetéssel elsimíthatók.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ha remekül is alakulnak munkahelyi kapcsolatai, ne tárja fel
magánélete részleteit kollégáinak, nehogy pletykálni
kezdjenek. Szeretteivel szervezzenek
szolid
közös
programot.

Szeged régen

ILYENNEK LÁTTA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR MÖGÖTTI SÖRKERTET BÖRCSÖK MIHÁLY SZEGEDI OLVASÓNK. Ma szálloda áll a helyén. Börcsök Mihály húszévesen önállóan tanult meg fotózni. Nem volt semmi
előzménye, csak jött valami ihlet, és besétált az akkor
még létező Kálvária sugárúti fotószaküzletbe, és megvette élete első fényképezőgépét, egy Zenit típusút. Elkezdett autodidakta módon fotózni tanulni, többnyire könyvekből. Össze is állított magának egy fotóalbum-gyűjte-

ményt. A kétezres évek elején fellángolásból végigfotózta a város szép tereit, utcáit, házait különleges módon,
fekete-fehér ilmre. Nem valamiféle tematika szerint haladt. Imádja a szecessziót, de a szép polgári házakat is
szereti. Általában hétvégente eredt útnak, fogta a fényképezőgépét, felült a biciklijére, és lefotózott minden
olyan dolgot, amit arra érdemesnek talált. Arra gondolt,
rögzíteni kell a látványt, mert ezek az épületek egyszer
eltűnhetnek.

SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰSOR
Minden hétköznap 19.00
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Július 6., hétfő 19.55
Nem ajánlott az antibiotikum a koronavírus ellen, a
járvány mérlege a klinikákon, mesterséges intelligencia és a COVID-19.
A SZOMSZÉD VÁR – TURISZTIKAI MAGAZIN
Július 8., szerda 19.25
Fedezzük fel együtt Magyarországot! – Lovaszínház Mórahalmon, biciklitúra Tatán,
terepfutás Várpalotán, horgászverseny a Desedán.
A MAGYARSÁG TOTEMÁLLATAINAK NYOMÁBAN –
ISMERETTERJESZTŐ FILM
Július 12., vasárnap 20.00
Kocsis Tibor ilmje azokat az
állatokat mutatja be, melyek
a magyar őstörténetben fontos szerepet játszottak.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: keves eső, sok napsütés
Július 4.
szombat

Július 5.
vasárnap

Július 6.
hétfő

Július 7.
kedd

Július 8.
szerda

Július 9.
csütörtök

Július 10.
péntek

27/18
Ulrik

28/18
Emese,
Sarolta

32/18
Csaba

27/17
Apollónia

27/17
Ellák

28/18
Lukrécia

28/18
Amália

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK június 19-én: Terhes
József és Tóth Bernadett, Rác
Szabó Ákos és Szántó Emese,
Polacsek Gábor és László Brigitta Zita; június 20-án: Kalmár
Gábor József és Vas Réka, Kovács Ádám és Molnár Kitti, Somodi Péter Pál és Neszvecskó
Alexandra Mercédesz, Frank N.
László és Herczeg Anikó Erzsébet, Baráth Péter és Hegedűs
Beáta, Csóti Gábor Adrián és
Gutper Anna Zsanett, Zádori Tamás és Komjáti Zsuzsanna Beáta, Franzer János és Kardos Szilvia; Györi Norbert és Élő Vivien,
Böjthe Sándor Tamás és Balogh
Vivien Zsuzsanna, Bóka Pál és
Fekete Ágnes, Klovács Zsolt és

Ábrahám Fanni, Kanász Máté és
Vili Anna Magdolna.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Juhász Csaba Mihálynak és Juhászné Hetény Viviennek 2020.
06. 11-én Olívia, Mosoni Dániel
Imrének és Komjáti Katalin Nikolettnek 2020. 06. 17-én Natasa Nikolett, Nagy Zsoltnak és
Vajda Ágnes Krisztinának 2020.
06. 19-én Ádám, Vörös Attilának
és Salamon Teodóra Eszternek
2020. 06. 20-án Anna, Kerekes
Ferencnek és Budai Mónikának
2020. 06. 22-én Zétény, Jansik
Györgynek és Bodnár Renáta Katalinnak 2020. 06. 23-án
Bende nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!
Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

Képviselői
fogadóóra
JÚLIUS 6., HÉTFŐ
Ménesi Imre: 16.00 (Rókusi
Fiókkönyvtár, Vértói út 5.)
JÚLIUS 8., SZERDA
Koromné
Fenyvesi
Rózsa:
16.00–
1 7 . 0 0
( M ó r a
Utcai Fiókkönyvtár, Móra
u. 21.); 17.30–18.30 (Fodor József Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola, Szabadkai út 3.)
JÚLIUS 11., SZOMBAT
Kothencz János:
10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)
ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

